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 مقدمه
 یریادگی یاددهی یدر ساز و کارها دیجدی میامروزه به عنوان پارادا یو آموزش مجاز یکیالکترون یریادگی    

در  یاصل یها استیاز س یمجازی آموزش هاو  یکیالکترون یریادگیتوسعه  ریاخ یها دهه در مطرح است.

 یها تیمحدود حذف ،یتوسعه عدالت آموزش کردیبا رو های استگذاریس نی. ااست بوده یتوسعه آموزش عال

 هبرنام نمودن یاتیامر، ضرورت توجه دانشگا هها به عمل نیاند و ا هشد میالعمر تنظ ممادا یریادگیو  ییایجغراف

ی با اتکا بر فناور یکیالکترون یریادگیو  یآموزش مجاز. را گسترش داده است یکیالکترون یریادگیتوسعه  یها

 کمیو  ستیقرن ب یریادگیآموزش و  فعال، رندهیادگیدادن انسان به عنوان  و محور قرار و ارتباطات اطالعات

آموزش و فقدان منابع  یبرا روز افزون یاجتماع یبه چالش حاصل از تقاضا کندی م تالش را متحول ساخته و

 یها و مؤسسات آموزش از دانشگاه یاریبس ،یعال آموزش یآشکار برا یبه دنبال تقاضا. پاسخ دهد یکاف یآموزش

 یاریاند. در بس هنهاد پا به عرصه یکیالکترون یریادگی یها ها و دوره و ارائه برنامه یطراح با ایدر سراسر دن

 آموزش یاز رشد کل شیبه مراتب ب یکیالکترون یریادگی یها هدور رشد ثبت نام در افته،یتوسعه  یاز کشورها

  .باشدی م یعال

امید برنامه راهبردی مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در قالب این سند تنظیم شده است. 

برنامه راهبردی پنج ساله جهت نیل به اهدافی نظیر یاددهی و یادگیری الکترونیکی اعضاء هیئت این است 

و  نقش تاثیرگذاری در چشم انداز موجود در دانشگاه علمی و دانشجویان، و همچنین بکارگیری ظرفیت های 

 ایفا نماید.  نقش دانشگاه در بهبود آموزش و سالمت منطقه و کشور

 (Mission) رسالت
نهادینه سازی  برای  مناسب بستر  با هدف آماده سازی کاشاندانشگاه علوم پزشکی مرکز آموزش مجازی 

حضور در عرصه های ، متالگسترش عدالت در آموزش عالی س، متالرویکرد آموزش پاسخگو در نظام س

و بهره مندی از فناوری های  تالمشبکه سازی در نظام آموزش عالی س، منطقه ای و جهانیکشوری، آموزشی 

 در نظر دارد بامرکز این  آغاز کرد.  دانشگاه معاونت آموزشیزیر نظر  1396 نوین فعالیت خود را از سال 

توسعه  یبرا ازیمورد ن یمنابع راهبرد ییشناسای و توسعه آموزش مجاز یموجود برا یها تیظرف ییشناسا
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زیرساخت و استقرار  یراه اندازی، مجاز آموزش نهیتخصص در زمم یانسان هیسرما تیتربی اقدام به ساز یمجاز

از  با استفاده  انیشدن و جذب دانشجو یالملل نیروند ب عیتوسعه و تسر، دانشکده هادر  یمجاز آموزش های

 اقدامات موثری انجام دهد.  یآموزش مجاز ینظام اعتبار بخش جادیا و  یآموزش مجاز یها تیظرف

 (Vision)چشم انداز مرکز 
مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان برآن است که با بهره گیری از نیروهای علمی، فعال و 

توانمند، همکاری خود با مراکز، بیمارستان ها، دانشکده ها و دانشگاه های داخل و خارج از دانشگاه علوم 

خود  پژوهشی  و دامنه فعالیت هایرونیکی پزشکی کاشان در زمینه ارتقاء فعالیت های یادگیری و یاددهی الکت

موزش مرکز آ 10گسترش داده و ضمن بهبود جایگاه فعلی خود در میان سایر مراکز آموزش مجازی، در بین را 

ازی را مج سال آینده مجوز های الزم برای تبدیل شدن به دانشکده پنجدر مجازی برتر کشور قرار گیرد و 

 دریافت کند.

 (Values)ارزش ها و باورها 

 خالق مداریا 
 اسخگویی به نیازهای آموزشی دانشگاه و جامعهپ 

 رورش فعالیت ها و استعدادهاپ 

 وسعه فردی و سازمانیت 

 اکمیت مدیریت ساختارمندح 

 فظ ارزش ها و کرامت های انسانیح 

 شتری مداریم 

 ویایی و نوگراییپ 

 شارکت جویی و مسئولیت پذیریم 

 انش محورید 

 مانت داریا 

 وییجعالی ت 

 اسخگو بودنپ 
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 (Stakeholders) ذینفعانتحلیل 
 یهرای سرازمان تیرفعال ریباشرند کره بره طرور مروثری تحرت تراث یمر یگروهر ایرشامل هر فررد  نفعانیذ

 نفعرانیذ لیرقررار دهنرد. تحل ریرا بره طرور موثرتحرت تراث یهرای سرازمان تیرتوانند فعال یم ایقرار گرفته 

کره  یو اجتمراع یعریهرای طب دهیراز پد یشرود کره بواسرطه آن وجروه یشرناخته مر نردییبه عنروان فرا

افرراد، گرروه هرا و  نیشرده و همچنر نیریشروند، تع یواقرع مر ریتحرت تراث میتصرم ایرعمرل  کیرتوسر  

دهنرد  یقررار مر ریوجروه را تحرت تراث نیرا ایرشرده قررار داشرته  ادیروجروه  ریکه تحت تراث ییسازمان ها

 .شوند یم ییشناسا زین

 برنامه استراتژیک مرکز آموزش مجازی  ذینفعان داخلی . 1جدول 
 ذینفعان داخلی ردیف

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی 2

 معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کاشان  3

 پزشکی کاشانمرکز مطالعات و آموزش پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه علوم  4

 اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 5

 کارشناسان آموزش دانشگاه علوم پزشکی کاشان 6

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 7

 

 برنامه استراتژیک مرکز آموزش مجازی  خارجی ذینفعان . 2جدول 
 ذینفعان خارجی ردیف

 مردم  1

 و سایر مراکز آموزش عالیدانشگاه های غیر علوم پزشکی  2
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 سیاست های کلی
 یآموزش مجاز رتب  بامو فرایندهای  استانداردها سترسازی جهت اجرای ب 

 هره مندی از فناوری های نوین در آموزش عالی سالمتب 

  جهانی نطقه ای ومشوری، کضور در عرصه های آموزشی ح 

 سترش عدالت در آموزش عالی سالمتگ 

 یتوسعه آموزش مجاز یم برازال یو انسان یاتعالاط ،یکیزیها و منابع ف ساختریز نیارک و تامدت 

 و واحدهای آموزشی منطبق بر نیاز دانشگاه و کوریکولوم های مصوب برنامه ها رویج مجازی سازیت 

 ر به کارگیری فناوری های نوین آموزشی د انشجویاندعضای هیات علمی، کارشناسان و ا یوانمندسازت 

 اهداف اختصاصی 
 مرتب  با آموزش مجازی یاه نامه ها و دستورالعمل نییاساسنامه، آ و ابالغ بیصوت ،نیدوت 

 انشکده هادفعال در  یموزش مجازآ یرساخت هایزو استقرار  یاه اندازر 

 یتوسعه آموزش مجاز یموجود برا و منابع ها تیظرف ییناساش 

 یساز یتوسعه مجاز یبرا زایمتخصص مورد ن یانسان هیآورد سرمارب 

 وانمند سازی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویانت رگزاری کارگاه های مستمرب 

ری بخشی از کالس ها به صورت مجازیآیین نامه و دستورالعمل های برگزا و ابالغ دوینت 
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 . تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت و چالش های مرکز آموزش مجازی1شکل 
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 موقعیت استراتژیک مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 . موقعیت استراتژیک مرکز آموزش مجازی2شکل 

 یک با مشخصات زیر قرار دارد: یکمرکز آموزش مجازی در موقعیت استراتژ

 ستراتژی توسعه طبیعی شامل توسعه محصوالت، خدمات و بازار هدف در فرصت هاا 

شامل انتخاب جذابترین فرصت های توسعه  ستراتژی توسعه طبیعی با استراتژی توسعه انتخابی )اا ترکیب ی 

 (از میان فرصت های توسعه بالقوه

1  2 3 

4 5 6 

E7  9 

EFE= 81.975 

 

IFE= 79.55 

 

0 100 

0 

100 
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 عوامل داخلی                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل خارجی

 ( S ) قوت نقاط

 یعلم ئتیه یاعضا یبرا یتوانمند ساز یمستمر کارگاه ها یبرگزار 

 سامانه  استقرارLMS  در دانشگاه 

 روم در دانشگاه یکانکت و اسکا یادوب یکالس مجاز یسامانه ها استقرار 

 در دانشگاه یکیسامانه الگ بوک الکترون وجود 

 در دانشگاه یکیسامانه آزمون ساز الکترون وجود 

 دانشگاه تیفعال در سا یاطالع رسان صفحه 

 کیالکترون یبودن دانشگاه به مرکز آزمون ها مجهز 

 یموکس مل یمحتوا دیدر تول مشارکت 

 در دانشگاه یمجاز مارستانیب استقرار 

 ریضبط صدا و تصو ویاستد وجود 

 و وب کم کرفونیدانشکده ها به م یبودن تمام کالس ها مجهز 

 مشخص یکار یها ندیفرا وجود 

 در مرکز یعلم ئتیو عضو  هبودن د مستقر 

 عالقمند و متعهد یکار یرویمند از ن بهره 

 کزردر م یو همکار یمیجو صم وجود 

 یمناسب در مرکز آموزش مجاز یامکانات سخت افزار وجود  

 مستقر در دانشکده ها  یکارشناسان رابط آموزش مجاز وجود 

 یآموزش مجاز ییدانشجو یمشورت تهیکم وجود 

 (w)ضعف نقاط

 یمرکز آموزش مجاز یمجزا برا یاعتبار فیرد  نداشتن 

 یساز یمجاز یدر راستا یعلم ئتیه یاعضا یبرا یو معنو یماد یا مشوقه نبود 

 الزام آور نیقوان نداشتن 

 یدرباره آموزش مجاز یفرهنگ ساز عدم 

 یعلم ئتیه یکار اعضا یباال حجم 

 نیروی انسانی و کارشناس متخصص  کمبود 

 اطالعات در دانشگاه یفناور یساخت ها ریبودن ز یناکاف 

 (O)  فرصت

 یوزارت بهداشت از حوزه آموزش مجاز تیحما 

 یدانشگاه از آموزش مجاز یو معاونت آموزش سییر تیحما 

 یمجاز یدانشگاه علوم پزشک تیو حما یبانیپشت  

 در برنامه طرح تحول یبسته آموزش مجاز ابالغ 

 یآموزش مجاز طهیاز انجام پژوهش در ح انیدانشجو استقبال 

 SO یها یاستراتژ

 ارتقا کیفیت برنامه های آموزش مجازی 

 ارتقا رتبه آموزشی دانشگاه و مرکز آموزش مجازی 

 گسترش رشته های مجازی 

 گسترش ارتباطات برون مرکز با اعضای هیئت علمی و دانشجویان 

 رش مشارکت دانشجویانو گست توانمند سازی 

  برنامه جامع توانمند سازی اساتید در حوزه فناوری و آموزش مجازیاستقرار 

 تدوین و بهبود برنامه ها با مشارکت متخصصین آموزش مجازی 

 

 WOهای  استراتژی

 جذب نیروهای مورد نیاز مرکز اموزش مجازی با بهره گیری از حمایت های معاونت آموزشی 

  در حیطه تولید محتواتامین منابع مالی داخلی ازطریق ارائه ی خدمات 

 تقویت و توسعه نظام تشویق جهت تولید محتوای الکترونیک در مرکز 

 ارتقا زیر ساخت های فناوری اطالعات با بهره گیری از حمایت های دانشگاه 

 نه مزایای آموزشی بکارگیری یادگیری الکترونیکی رسانی و ایجاد فرهنگ سازی در زمی اطالع 

 کیفی در حوزه آموزش مجازی ارتقا استاندارد های کمی و  

  واقعی نمودن بودجه آموزشی دانشگاه  با توجه به سیاست های توسعه آموزش مجازی مبتنی بر طرح

 تحول و نوآوری در آموزش

 تسهیل بهره گیری از امکانات آموزش مجازی توسط منقاضیان خارج از دانشگاه 

 (T)هاتهدید

 عدم اختصاص بودجه مناسب به مرکز 

  ساخت ها در دانشگاه ریز یبرخ یساز ادهیزمان بر بودن پ 

  یمرتبط با آموزش مجاز زاتیبر بودن توسعه تجه نهیهز 

 یانسان یروین کمبود 

  یو کارکنان در استفاده از آموزش مجاز دیمقاومت اسات 

 STهای استراتژی

 مرکز به شیوه های مختلف  معرفی توانمندی و امکانات 

  هیئت علمی مرتبط با تخصص آموزش الکترونیک در مرکزتوجه به جذب اعضای 

 اصالح و بازنگری سیستم مالی و تخصیص بودجه به مرکز آموزش مجازی 

 ین جایگاه آموزش مجازی در دانشگاهتبی 
 
 

 WT های استراتژی

 تدوین برنامه مناسب تر جهت مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی 

 تببین جایگاه آموزش مجازی در دانشگاه 

 ازی موجودهینه از فضاها و تچهیزات آموزش مجاستفاده ب 

نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدید های مرکز آموزش مجازیماتریس .  3شکل 
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 (S.O) رشد یاستراتژ

 

SO1   :یآموزش مجاز یبرنامه ها تیفیارتقا ک 

SO2   : یدانشگاه و مرکز آموزش مجاز یارتقا رتبه آموزش 

SO3   :یمجاز یگسترش رشته ها 

SO4   :انیو دانشجو یعلم ئتیه یگسترش ارتباطات برون مرکز با اعضا 

SO5   :انیش مشارکت دانشجوسترگ و یتوانمند ساز 

SO6   :یو آموزش مجاز یدر حوزه فناور دیاسات یاستقرار برنامه جامع توانمند ساز 

SO7   :یآموزش مجاز نیو بهبود برنامه ها با مشارکت متخصص نیتدو 

 (W.Oاستراتژی تغییر )

 

WO1موزش مجازی با بهره گیری از حمایت های معاونت آموزشی: جذب نیروهای مورد نیاز مرکز آ 

WO2تامین منابع مالی داخلی ازطریق ارائه ی خدمات در حیطه تولید محتوا : 

WO3 تشویق جهت تولید محتوای الکترونیک در مرکز: تقویت و توسعه نظام 

WO4ارتقا زیر ساخت های فناوری اطالعات با بهره گیری از حمایت های دانشگاه : 

WO5 اطالع رسانی و ایجاد فرهنگ سازی در زمبنه مزایای آموزشی بکارگیری یادگیری الکترونیکی : 

WO6 مجازی: ارتقا استاندارد های کمی و کیفی در حوزه آموزش  

WO7 :با توجه به سیاست های توسعه آموزش مجازی مبتنی بر طرح تحول و نوآوری در آموزش واقعی نمودن بودجه آموزشی دانشگاه 

WO8قاضیان خارج از دانشگاهی از امکانات آموزش مجازی توس  مت: تسهیل بهره گیر 

 

 (S.Tتنوع   ) یاستراتژ
ST1 معرفی توانمندی و امکانات مرکز به شیوه های مختلف : 

ST2توجه به جذب اعضای هیئت علمی مرتب  با تخصص آموزش الکترونیک در مرکز : 

ST3اصالح و بازنگری سیستم مالی و تخصیص بودجه به مرکز آموزش مجازی : 

ST4تببین جایگاه آموزش مجازی در دانشگاه : 

 

 (W.T)استراتژی تدافع   

 

WT1تدوین برنامه مناسب تر جهت مشارکت بیشتر اعضای هیئت علمی : 

WT2تببین جایگاه آموزش مجازی در دانشگاه: 

WT3استفاده بهینه از فضاها و تچهیزات آموزش مجازی موجود: 
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 1399سال ماهه دوم  6 –برنامه عملیاتی کوتاه مدت 
 مسئول برنامه تاریخ پایان عنوان برنامه ردیف

تولید محتوای آموزشی در قالب فیلم های آموزشی چند   .1

رسانه ای جهت آموزش نرم افزارها و بسترهای موجود 

 آموزش الکترونیکی در سطح دانشگاه

 دکتر الهام موسوی نسب 1/9/1399

 فرزانه نیکفرد

رشد و بالندگی اساتید در زمینه مشارکت با واحد   .2

توانمندسازی اعضای هئیت علمی و کارشناسان گروه 
های آموزشی در زمینه تولید محتوای الکترونیکی و 

 برگزاری کالس های مجازی

 دکتر الهام موسوی نسب 29/12/1399

 

تدوین دستورالعمل حاوی استاندارهای تولید محتوای   .3
 ات علمی دانشگاهالکترونیکی و ارائه به اعضای هی

 دکتر الهام موسوی نسب 29/12/1399
 

تدوین فرایند تولید محتوای الکترونیکی جهت مرکز   .4
 آموزش مجازی

 دکتر الهام موسوی نسب 29/12/1399
 

تدوین برنامه زمانبندی استفاده از استدیوی ضب  صدا   .5
 و تصویر مرکز آموزش مجازی جهت دانشکده ها

 موسوی نسبدکتر الهام  1/8/1399
 

 دکتر احسان نبوتی 1/8/1399 تدوین شرح وظایف اعضای مرکز آموزش مجازی  .6

 دکتر الهام موسوی نسب
 

تدوین  دستورالعمل جهت تعیین کارشناسان گروه ها و   .7
عضو هیات علمی  به منظور همکاری با مرکز آموزش 

مجازی در زمینه پشتیبانی و تسهیل مدیریت آموزش 

 دانشکده مجازی در سطح  هر

 دکتر احسان نبوتی 1/9/1399
 دکتر الهام موسوی نسب

 فرزانه نیکفرد

 غنی سازی درگاه وب مرکز آموزش مجازی از طریق:  .8

  تخصیص زیردامنه اختصاصی 

 آپلود محصوالت آموزشی تولید شده وب سایت 

  تکمیل بخش معرفی و شرح وظایف اعضای مرکز

 آموزش مجازی

 نبوتیدکتر احسان  29/12/1399

 مهندس فائزه غفاری

ارسال حداقل یک فرایند آموزشی به جشنواره شهید   .9

 مطهری 

 دکتر احسان نبوتی 29/12/1399

 مهندس فائزه غفاری

ارسال پروپوزال طرح توسعه ای جهت شرکت در دومین   .10
 فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 دکتر احسان نبوتی 29/12/1399
 الهام موسوی نسبدکتر 

 

همکاری در همسو کردن حداقل یک پایان نامه   .11

 دانشجویان تحصیالت تکمیلی با آموزش مجازی

 دکتر الهام موسوی نسب 29/12/1399
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 مدت میانبرنامه عملیاتی 
 مسئول برنامه تاریخ پایان عنوان برنامه ردیف

مرکز  یاعتباربخش یمجموعه استانداردها لیتکم  .1

 یآموزش مجاز

 الهام موسوی نسبدکتر  30/12/1401

 

تعرفه گذاری بهره گیری از خدمات و تجهیزات   .2

 مرکز آموزش مجازی 

 دکتر الهام موسوی نسب 1/3/1401

 

برگزاری وبینارهای مرتب  با آموزش الکترونیکی در   .3

 سطح کالن منطقه و کشور جهت درآمدزایی

 دکتر الهام موسوی نسب 30/12/1401

 

الکترونیکی جهت ارائه در ادامه تولید محتوای   .4

 موکس ملی آرمان

 فرزانه نیکفرد 30/12/1401

 

تدوین و اجرای طرح های توسعه ای در حیطه شبیه   .5

 سازی در آموزش

 دکتر احسان نبوتی 30/12/1401

 دکتر الهام موسوی نسب

 

تدوین طرح های توسعه ای در حیطه بازی سازی   .6

 در آموزش

 نسبدکتر الهام موسوی  30/12/1401

 

ارائه فعالیت ها و یا فرایندهای مرکز آموزش مجازی   .7

در  بیست و سومین همایش کشوری آموزش 

 پزشکی

 دکتر الهام موسوی نسب 30/2/1401

 

برگزاری وبینارهای مرتب  با آموزش الکترونیکی در   .8

 سطح کالن منظقه و کشوری

 دکتر احسان نبوتی 30/12/1401

 دکتر الهام موسوی نسب
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 مستندات تصویب برنامه در شورای آموزشی دانشگاهی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی مرکز آموزش مجازیاستراتژی ها .4شکل  
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 اطالع رسانی برنامه استراتژیک
 برنامه استراتژیک مرکز اموزش مجازی در صفحه وب این مرکز در سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان بارگذاری شده است.

 کنحوه پایش برنامه استراتژی
ارائه  ادواری های گزارش اساس بر برنامه پایش تاکنون، 1399نیمه دوم سال  از مدارک و اسناد منظم بندی طبقه به توجه با

 شده انجام میگیرد. طراحی فرآیندهای بررسی شده به معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و
 


